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Από το πρακτικό της 23-03-2018 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός 

Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 30/19-03-2018 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα 

Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 του Ν* 3852/2010, για συζήτηση 

& γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 
 

  ΘΕΜΑ  1ο :    Ενημέρωση του Τοπικού Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση 

 πλευρικών διοδίων στους ανισόπεδους κόμβους Βαρυμπόμπης και 

 Αγίου Στεφάνου. 

   Διαμόρφωση προτάσεων και καθορισμός ενεργειών που πρέπει να   

 γίνουν με στόχο την αποτροπή λειτουργίας αυτών.  

     ΘΕΜΑ  2ο :   Διενέργεια έρευνας αγοράς για την αγορά του οικοπέδου που βρίσκεται 
 επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 31 στη Ροδόπολη. 

 ΘΕΜΑ 3ο : Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τίτλο “Ηλεκτρονική 

 Δημοκρατία”. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών ήταν από τους 

κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας  : 

 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Κόκκαλης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)          

2] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης                 

3] Ζορμπάς Ευάγγ. Απόστολος       Ουδείς         

4] Κλεφτάκης Βασίλειος           

5] Πολύζου Δήμητρα 

   

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Τσινικάλη Ελένη. 



Στη συνεδρίαση ήταν επίσης παρών ο Δημοτικός Σύμβουλος Δ-Διονύσου & 

μέλος της επιτροπής “Ενάντια στην τοποθέτηση Διοδίων” κος Τσούκας Παναγιώτης, 

εξουσιοδοτούμενος από το Δήμαρχο κο Ζαμάνη Διον.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο κος Τσούκας Παναγιώτης λαβών το λόγο από τον Πρόεδρο κο Κόκκαλη 

Εμμ.για το 1ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε σχετικά για όλες τις 

ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για το θέμα των διοδίων αλλά και τις ενέργειες 

που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. 

Ενημέρωσε το Σώμα ότι την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. 

θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Γέφυρα Βαρυμπόμπης για την αποτροπή  

τοποθέτησης των διοδίων. 

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος ο οποίος πρότεινε τα εξής : 

 

α) Το προσεχές διάστημα να γίνει συνάντηση με τους τοπικούς φορείς και 

Συλλόγους της περιοχής για ενημέρωσή τους και ενέργειες. 

β) Να γίνει ανακοίνωση προς τους παρεβρισκόμενους κατά τις εορταστικές 

εκδηλώσεις της Δ.Κ.Ροδόπολης ενόψει της παρέλασης της 25ης Μαρτίου. 

γ)  Να μοιραστούν φυλλάδια στα σχολεία κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο κος 

Τσούκας ότι θα το αναλάβει κεντρικά ο Δήμος να το κάνει. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο όπως γνωμοδοτήσει 

σχετικά. 

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης, μετά από διαλογική 

συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και εισάκουσε τον κο 

Τσούκα Π., 

 

                                Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  Ο μ ό φ ω ν α 
    

          Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 2/2018 

    

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

                                                             2.  ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                   3.  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                                                            

      4.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 

 

 

 



 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  23  - 03  - 2018 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας 

 
 

 

 

        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         
 


